


D 11   Základy dimenzovania
Základy dimenzovania spodnej konštrukcie

1. Stanovenie hmotnosti opláštenia stropu v závislosti od hrúbky opláštenia
V závislosti od zvolenej hrúbky opláštenia v mm (os X) odčítajte v priesečníku so zakreslenou uhlopriečkou na osi Y
plošnú hmotnosť opláštenia stropu/podhľadu, vrátane spodnej konštrukcie v kg/m2.

[kg/m2]  Hmotnosť opláštenia stropu/podhľadu

Trieda zaťaženia [ kg/m2 ]

Hrúbka opláštenia

2. Zahrnutie prídavných zaťažení
Prídavné zariadenia, vyvolané izolačnými materiálmi, ktorých použitie si vyžiadalo splnenie požiarnych a iných predpisov (max 5 kg/m2)
a ďalej zaťaženie vyvolané systémom „Podhľad pod podhľadom“ (max. 15 kg/m2) zvyšujú celkovú plošnú hmotnosť
podhľadu/opláštenia stropu a je nutné s nimi počítať pri stanovení triedy zaťaženia. Priesečník s uhlopriečkou určený podľa bodu 1
musí byť posunutý o veľkosť zvýšenej plošnej hmotnosti v smere osi Y (nahor).

3. Stanovenie triedy zaťaženia
Na základe celkovej plošnej hmotnosti opláštenia stropu/podhľadu, určenej v bode 1 a 2, je nutné stanoviť príslušnú
triedu zaťaženia (kN/m2).

4. Dimenzovanie nosnej konštrukcie
V závislosti od požiadaviek na požiarnu odolnosť a triedu zaťaženia vychádzajú rozostupy pre spodnú konštrukciu

� Bez požiarnej odolnosti 1)

� Požiarna odolnosť na spodnej strane 2)

Osové vzdialenosti
závesov/upev. prvkov
Osové vzdialenosti
hlavných profi lov/- lát

Osové vzdialenosti
montážnych profi lov/- lát

 sú spravidla
 dimenzované
 podľa DIN 18168

1) Prípustné rozpätie
opláštenia podľa DIN 18181

2) Podľa požiarno- technic-
kých požiadaviek 
(viď pož. katalóg KNAUF)

� Požiarna odolnosť zhora (vnútorný priestor medzi stropmi)
� Požiarna odolnosť zhora aj zdola

Osové vzdialenosti
závesov/upev. prvkov
Osové vzdialenosti
hlavných profi lov/- lát

Osové vzdialenosti
montážnych profi lov/- lát

 je potrebné prispôsobiť 
požiarno-technickým
požiadavkám
(viď pož. katalóg KNAUF)

�  spravidla sa používa záves pre 25 kg,
 pri triede zaťaženia > 30 kg/m2 – záves pre 40 kg

�  Závesy a spojky podľa požiarno - technických
 požiadaviek

 Viď tiež doplňujúce opatrenia na strane 3



D 11   Sadrokartónové stropy KNAUF
Zavesenie - trieda povoleného zaťaženia podľa normy DIN 18168-2

Trieda nosnosti 0,10 kN (10 kg)

iba pre systém
„Strop pod stropom“

Bočné jazýčky príchytky ohnúť
Jazýčky priskrutkovať k profi lu CD 60 x 27 
(použiť samorezné skrutky LN 3,5 x 9 mm):
Trieda dovoleného zaťaženia 0,25 kN (25 kg)

Pripevnenie k protipožiarnemu stropu 
Univerzálna skrutka Knauf
FN 4,3 x 35 / FN 4,3 x 65
Podľa potvrdenia o skúške MK 3801750/a

Trieda nosnosti 0,25 kN (25 kg)

Úchyt - priama montáž

Ankerfi x Multifunkčný záves Rýchlozáves

pre CD 60x27

s fi xačnou poistkou
pre CD 60x27

pre CD 60x27 pre drevené 
spodné konštrukcie

zavesenie na
Drôt s okom Upevnenie do stropu z drevených trámov:

Skrutka Knauf s plochou hlavou
FN 5,1 x 35 mm

Priamy záves

Upevnenie do železobetónového stropu
Stropný klinec Knauf BZ 6

Trieda nosnosti 0,40 kN (40 kg)

zavesenie odolné proti tlaku pre
CD 60x27 pre drevené laty 50x30 mm

Priamy záves 
podľa potrebnej 
montážnej výšky 
podľa potreby 
orezať alebo 
ohnúť

Upevnenie do stropu z drevených trámov
2x Knauf TN 3,5x35 v krídielkách 
alebo
1x Knauf FN stredovo

Upevnenie do železobetónového stropu
Stropný klinec Knauf BZ 6

Nóniusový strmeň odolný proti tlaku       pre CD 60x27      pre UA 50x40   /

Noniusový strmeň ohnúť cez profi l
a zasunúť do seba až po zaklapnutie

pre drevené laty
50 x 30 mm
bočne zoskrutkované
TN 3,5 x 25

zavesené v
Nónius-hornom diele
a zaistené Nóniovou závlačkou

Upevnenie do stropu z drevených trámov
Skrutka s plochou hlavou 
Knauf FN 5,1x35 mm

Spodok nóniusového strmeňa    Univerzálna spojka                      Multifunkčný záves
odolný proti tlaku odolná proti tlaku odolný proti tlaku
pre CD 60x27 pre CD 60x27 pre CD 60x27

� pri Požiarnej odolnosti
/vnútorný priestor medzi stropmi)

a/alebo
� pri celk. zaťažení stropu  ≥ 4 kg/m2

Jazýčky priskrutkovať
samorez. skrutkami LN 3,5x9 mm
do nosného profi lu CD 60x27

� pri vystavení vplyvu ohňa
Univerzálna spojka (použitá ako záves) 
a profi l CD 60 x 27 spojené samorez. 
skrutkami LB 3,5 x 9,5 mm

Upevnenie do železobetónového stropu
Stropný klinec Knauf BZ 6

Poznámka Dodatočné opatrenia pre protipožiarnu odolnosť na hornej strane (vnútorný priestor medzi stropmi)
� Používať schválené upevňovacie protipožiarne prvky (príchytky odolné proti požiaru-prihliadnuť na zníženú nosnosť-alebo
� Používať oceľové rozpínacie príchytky ≥ M8; montážna hĺbka podľa homologácie, najmenej však 6 cm, max. zaťaženie v ťahu 500 N



D 11   Sadrokartónové stropy KNAUF
Konštrukčné výšky / prípustné rozpätia opláštenia / druhy konštrukcií stropov

Konštrukčné výšky

Systém Zavesenie Spodná konštrukcia

Konštrukčná výška stropu sa určí ako súčet výšok závesu, spodnej konštrukcie a opláštenia

s horným dielom nóniusu s drôtom

D112 s Nóniovým závesom (130 mm), montážnym a nosným profi lom (54 mm) a opláštením (2 x  12,5 mm ) = 209 mm, 
potrebná konštrukčná výška podhľadu je cca 210 mm
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aktuálneho požiarneho katalógu Knauf
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Nónius 
štandardný

priamy 
záves

záves pre 
drevenú 

konštrukciu
záves 

Ankerfi x
viacfunkčný 

záves
viacfunkčný 

záves

úchyt pre 
priamu 
montáž

lata / profi l
b x h

celková 
výška
v mm

strop
pod

stropom

príklad výpočtu

Prípustné rozpätia montážnych profi lov podľa DIN 18181

hrúbka dosiek max.osové vzdialenosti montážnych lát/profi lov

bez     požiadavky požiarnej odolnosti s     požiadavkou požiarnej odolnosti

Nosná časť stropu - konštr.vyhotovenie I - III

Stropy s oceľ. nosníkmi voľne 
uloženými v medzistropnom priestore 
s hodnotou U/A- ≤ 300 m a hore
z dutých prekladov z pemzového
betónu-podľa DIN 4028 alebo z póro-
betónových dosiek podľa DIN 4223

Železobetónové rebrové stropy podľa 
DIN 1045 odľahčené výplňou z ľahké-
ho betónu podľa DIN  4158 resp.z te-
hál podľa DIN 4159 a DIN 4160

Stropy s oceľ. nosníkmi voľne uloženými v medzistropnom priestore s hodno-
tou U/A- ≤ 300 m a s doskou z monolitického betónu podľa DIN 1045 alebo s pre-
fabrikovanými prekladmi staticky fi xovanými vrstvou monolit. betónu podľa DIN 
1045 alebo s prefabrikátmi, ako sú duté nosníky z ocele alebo predpätého betónu
Stropy zo železobetónu alebo z dosiek z predpätého betónu, avšak 
bez prefabrikátov a bez odľahčujúcich výplní z ľahkého betónu 
alebo tehál
Železobetón alebo duté preklady
z predpätého betónu podľa DIN 1045 
resp. DIN 4227 z normálneho betónu
Železobetónové rebrové stropy
podľa DIN 1045 bez výplní alebo
s výplňou z normálneho betónu

Hríbové a kazetové stropy
podľa DIN 1045 z normálneho betónu

Stropy zo žel.-bet. nosníkov
s nosníkmi a výplňami podľa
DIN 1045 z normálneho betónu

železobetón alebo predpätý betón 
podľa DIN 1045 z normálneho betónu

Železobet. stropy vystužené
oceľovými nosníkmi uloženými
v betóne

Stropy zo žel.-bet. nosníkov podľa DIN 
1045 odľahčené výplňou z ľahkého 
betónu podľa DIN 4158 resp.z tehál 
podľa DIN 4159 a DIN 4160
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D 11   Sadrokartónové stropy KNAUF
Napojenie s požiarnou odolnosťou

Napojenie „ľahkých“ deliacich stien k podľadom s klasifi kovanou požiarnou odolnosťou

Napojenie s požiarnou odolnosťou (BSA) k stenám

Vystavenie priamemu pôsobeniu plameňa zdola

K stropným systémom (podhľadom) s klasifi kovanou požiarnou odolnosťou smú byť deliace steny napájané len vtedy, keď je zabezpečené,
že v prípade požiaru pri predčasnej deštrukcii deliacej steny môžu zostatky deliacej steny odpadnúť bez toho, aby pritom strop dodatočne zaťažili.

Prípustné sú nasledujúce vyhotovenia napojení

Vystavenie priamemu pôsobeniu plameňa zdola alebo zhora

Pri samotných podhľadoch s požiarnou odolnosťou zdola:
napojenie k stropu urobiť bez skrutkového spojenia s profi lom UW, 
ale s opláštením priliehajúcim až  k podhľadu

Pri samotných podhľadoch s požiarnou odolnosťou zdola alebo 
zhora: vytvoriť posuvné napojenie na strop v štandardnom vyhoto-
vení s priestorom pre voľný pohyb minimálne 15 mm

Schematické znázornenia

BSU BSO

Nie je zoskrutkované
s profi lom UW

Nie je zoskrutkované
s profi lom UW

Posuvné napojenie 
na podhľad

Vyhotovenie upevnenia deliacich stien k podhľadom (podľa zápisu 381 zo dňa 30.10.99)
- nehorľavé hmoždinky do dutých stien (priemer min. 6 mm) vo vzdialenostiach ≤ 500 mm

Poznámka V prípade požiadaviek na požiarnu odolnosť nadväzujúcej deliacej steny 
musí mať podhľad minimálne rovnakú požiarnu odolnosť.

Podhľady spojené s nosnými časťami konštrukčného vyhotovenia I. – III. a samotné podhľady s požiarnou odolnosťou zdola alebo zho-
ra, ktoré zodpovedajú požadovanej triede požiarnej odolnosti, môžu byť napojené k deliacim stenám podľa nižšie uvedených príkladov 
vyhotovenia, pokiaľ tieto vyhotovenia majú minimálne rovnakú klasifi káciu požiarnej odolnosti.

Podklad steny v mieste napojenia musí byť rovný. Prípadne je nutné urobiť vyrovna-
nie.Podhľad musí byť tesne napojený a uložený v mieste napojenia

Príklady vyhotovenia - schematické znázornenia

Pás z dosky

Protipož. doska
Zatmelenie

BSA 1

BSA 6

BSA 3BSA 2

BSA 5

Protipož. doska
Zatmelenie

Protipož. doska
Zatmelenie

Protipož. doska
Zatmelenie

Protipož. doska

Protipož. doska

Pás z dosky

Minerálna vlna 
min. 40 kg/m3



D 11   Sadrokartónové stropy KNAUF
Zvuková izolácia

Stupeň vzduchovej nepriezvučnosti v pozdĺžnom smere R
L,w,R

 - laboratórne hodnoty

Redukované výpočtové hodnoty pre zníženie hodnoty váženej vzduchovej nepriezvučnosti v pozdĺžnom smere R
 L,w,R

 
pri podhľadoch s absorbčnou vrstvou a výškou zavesenia nad 400 mm 

Podhľady s uzavretou plochou Opláštenie

Príklady vyhotovenia mm

Laboratórne hodnoty váženej vzd.
nepriezvučnosti v pozdĺžnom smere
R

L,w,R
 - v dB

bez vrstvy  vrstva miner.vlny
miner.vlny po celej ploche

Napojenie deliacej steny 
k podhľadu, priebežná 
krycia vrstva (opláštenie)
(Pre R

L,w,R
 ≥ 55 dB je nutné 

delenie, napr. vytvorenie
škáry rezom)

Napojenie steny k masív-
nemu stropu s delením 
konštrukcie a krycej vrstvy 
(opláštenie) podhľadu

Napojenie deliacej steny 
k podhľadu, oddelená 
krycia vrstva (opláštenie)

jednovrstvové
≥ 12,5 mm

dvojvrstvové
≥ 2x12,5 mm

jednovrstvové
≥ 12,5 mm

dvojvrstvové
≥ 2x12,5 mm

Napojenie deliacej steny 
k masívnemu stropu
Opláštenie vytiahnuté nahor 
až k masívnemu stropu
pôsobí ako priehradka dutiny 
medzistropného priestoru)

jednovrstvové
≥ 12,5 mm

*) prípadne redukcia podľa nasledujúcej tabuľky

Výška zavesenia v mm Znížené hodnoty R
L,w,R

 v dB

Útlm dutého priestoru je reálny od min. hrúbky 50 mm, vytvorenej po celej ploche podhľadu

≤ 50 mm ≤ 100 mm
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Drevená nosná konštrukcia

Nosné + montážne laty / priamy záves 

Maximálne hodnoty rozostupov spodnej konštrukcie Nosná lata / montážna latavšetky rozmery v mm

Osová vzdialenosť montážnych lát    (50x30 mm)
                  (pod doskou)
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* použiť zárohový nástavec
pre skrutkovanie

Osové vzdialenosti 
nosných lát 

vzdialenosti závesov / upevňovacích prvkov 

Tr. zaťaženia kg/m2 (viď str.2)

priamo upevnené

S priamym závesom

 Vzdialenosť závesov
(Upevňovacích prvkov)

Upevňovacie skrutky
Upevnenie montážnej laty 50x30 mm 
na nosnú latu 50x30 mm
Rýchloskrutkou Knauf TN 4,3x55
Podľa všeobecných zásad upevňovania 
sadrokartónových konštrukcií

1) použiť závesy triedy dovoleného zaťaženia 40 kg
2) neplatí pre osovú vzdialenosť montážnych lát 800 mm

styk čelných hrán

styk pozdĺžnych hrán

Poznámka Na požiadanie je možné vykonať diferencované dimenzovanie spodnej konštrukcie stropov (napr.pri iných prierezoch lát)

Osové vzdialenosti montážnych lát viď str. 4

Pri požiadavkách na pož. odolnosť: osové vzdialenosti mont. lát, resp. druh

opláštenie podľa požiarneho katalógu KNAUF
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Drevená nosná konštrukcia

Detaily  M 1:5

D111-A1      Napojenie na stenu so suchou omietkou D111-D2      Napojenie na stenu so suchou omietkou

D111-B1      Styk pozdĺžnych hrán D111-C1      Styk čelných hrán

D111-D8      Napojenie na stenu so suchou omietkou
 D111-C3      Dilatačná škára (Požiarna odolnosť)

                        
vo vyhotovení s tieňovou škárou v protipožiarnom prevedení

Nosná + montážna lata / priamy záves 40 kg Nosná + montážna lata / priamy záves 40 kg

Nosná + montážna lata / priamo upevnené Nosná + montážna lata / priamy záves 40 kg

Nosná + montážna lata / rýchlozáves do dreva 25 kg Nosná + montážna lata / priamy záves 40 kg

Zatmelenie +
separačná páska

Doska Knauf

Stropný klinec Knauf BZ 6-5
(pri železobetónových stropoch)

Montážna lata 50x30 (bxh)

priamy záves drevenej laty 
podľa potreby ohnúť alebo 
odrezať, do laty upevniť 
dvoma rýchloskrutkami 
Knauf TN 3,5x25

Zatmelenie +
separačná páska Montážna lata 50x30 (bxh)

Doska Knauf
Nosná lata

Rýchloskrutka 
TN 3,5x45

Knauf Unifl ott

Rýchloskrutka Knauf 
TN 4,3 x 55

Upevnenie vykonané 
kovovými upevňovacími 
prvkami schválenými pre 
daný stavebný materiál

Montážna lata 50x30 (bxh)

Montážna lata 50x30 (bxh)
Doska Knauf Nosná lata

Doska hr. 20 mm, 
krycia šírka 625 mm

Papierová výstužná páska

Drôt s okom

Rýchloskrutka Knauf 
TN 4,3 x 55

Rýchlozáves pre 
drevené spodné 
konštrukcie – 
striedať strany

Drevená lata 
30x50 (bxh)

Nosná lata 
40x60 (bxh)

2x rýchloskrutka Knauf 
TN 3,5 x 35

Jednostranný roh 
23 x 15 Protipožiarna doska 

GKF

Pás z požiarnej dosky 
Knauf jednostranne 
prilepený tmelom 
Fugenfüller Leicht

Pás z požiarnej dosky Knauf
Vhodný upevňovací prvok s ohľadom
na materiál podkladu, vzdialenosť ≤ 625 mm

Pri požiadavke na požiarnu odolnosť v oblasti 
napojenia prisadiť celou plochou



D 11   Sadrokartónové stropy KNAUF
Kovová nosná konštrukcia

Osová vzdialenosť montážnych profi lov
                  (pod doskou)
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 Vzdialenosť závesov
  (Upevňovací prvok)

Osová vzdial. 
nosných prof. 

Vzdialenosti závesov 

Tr. zaťaženia kg/m2 (viď str.2)

Nosný profi l + montážny profi l / zavesené

Maximálne hodnoty rozostupov spodnej konštrukcie Spájanie profi lov - nosný / montážny profi l

bez 
UD

ale
bo s 

UD 2/
3 C

všetky rozmery v mm

Kotvový záves 
pre CD 60x27

(krížová spojka delená)

Krížová spojka 
pre CD 60x27

pri montáži ohnúť

pri montáži 
ohnúť

pred montážou 
ohnúť

Iba strop 
pod
stropom

Poznámka Na požiadanie je možné vykonať diferencované dimenzovanie spodnej konštrukcie stropov
Odporúča sa príslušne dimenzovať spodnú konštrukciu s ohľadom na prípadný dodatočný strop (≤ 15 kg/m2).

1) použiť závesy triedy dovoleného zaťaženia 40 kg
2) neplatí pre osovú vzdialenosť montážnych lát 800 mm

Osové vzdialenosti nosných profi lov viď str. 4

Pri požiadavkách na pož. odolnosť: 
osové vzdialenosti nosných profi lov, 
resp. druh opláštenia podľa 
aktuálneho katalógu KNAUF
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Kovová nosná konštrukcia

Priamy záves Zavesené  napr. nóniovým závesom 40 kg

Nosný / montážny profi l

Priamy záves pripevniť
k nosnému profi lu skrutkami
do plechu Knauf LN 3,5x9 mm

Doska KnaufZatmelenie +
separačná páska

Montážny profi l CD 60x27

Nosný / montážny profi l

Styk pozdĺžnych hrán

Ďalšie možnosti zavesenia
� Rýchlozáves Ankerfi x 25 kg
� Nóniový záves 40 kgStyk čelných hrán

Nosný + montážny profi l / priamy záves 40 kg

Styk čelných hrán Styk pozdĺžnych hrán

� Komb. záves  - s drôtom 25 kg 
          - s horným dielom nón.závesu 40 kg

D112-A2      Napojenie na stenu D112-D2      Napojenie na stenu 

Detaily  M 1:5

D112-C2      Styk čelných hrán D112-B2      Styk pozdĺžnych hrán

Nosný + montážny profi l / priamy záves 40 kg

Nosný + montážny profi l / priamy záves 40 kg Nosný + montážny profi l / priamy záves 40 kg

Zatmelenie + separačná páska

Ako montážna pomôcka sa môže použiť profi l UD
Kotvový záves alebo kríž.spojka

Nosný profi l CD 60x27
Kotvový záves alebo kríž.spojka

Doska Knauf
Výstužná páska

Nosný profi l CD 60x27
Montážny profi l CD 60x27

Rýchloskrutka TN Unifl ott
Doska Knauf

Stropný klinec Knauf 
BZ 6-5

Priamy záves pre CD 60x27

Skrutka do plechu LN 3,5x9 mm



D 11   Sadrokartónové stropy KNAUF
Kovová nosná konštrukcia

Detaily  M 1:5

D112-A3      Napojenie na stenu s priznanou škárou D112-D3      Napojenie na stenu

Nosný + montážny profi l / rýchlozáves Ankerfi x 25 kg Nosný + montážny profi l / rýchlozáves Ankerfi x 25 kg

D112-B4      Styk pozdĺžnych hrán D112-C4      Styk čelných hrán

Nóniová závlačka

Nosný profi l CD 60x27

Spodný diel nóniového závesu
40 kg, pre CD 60x27

osové vzdial. nosných profi lov

D112-B1      Styk pozdĺžnych hrán D112-C1      Styk čelných hrán

Zatmelenie + separačná páska

Krížová spojka alebo kotvový
záves pre CD 60x27

Drôt s okom

Jednostranný roh 
(v prípade potreby)
UD-Profi l 28x27
Vhodný upevňovací prostriedok s ohľadom na 
materiál podkladu, vzdialenosť ≤ 625 mm

Montážný profi l CD 60x27

Horný diel nóniového závesu

Vzdialenosť závesov

Nóniová závlačka

Spodný diel nóniového závesu
40 kg, pre CD 60x27

Ako montážna pomôcka sa dá použiť profi l UD

Ankerfi x-
Rýchlozáves

Suchá omietka W611
pri požiadavke na pož.odolnosť, v oblasti napojenia 
prisadiť celou plochou alebo opatriť omietkou

Krížová spojka 
alebo kotvový
záves pre CD 60x27

Stropný 
klinec Knauf  
BZ 6

Drôt 
s okom

Rýchloskrutka TN

Doska Knauf
Výstužná páska

Krížová spojka 
alebo kotvový

záves pre CD 60x27

Ankerfi x-
Rýchlozáves

Nosný profi l CD 60x27
Montážný profi l CD 60x27 Montážný profi l CD 60x27

Doska Knauf

Rýchloskrutka TN

Nosný + montážny profi l / nónius 40 kgNosný + montážny profi l / nónius 40 kg

Montážný profi l CD 60x27
Montážný profi l CD 60x27

Rýchloskrutka TN
Rýchloskrutka TN

Doska Knauf
Nosný profi l CD 60x27

Stropný 
klinec Knauf  
BZ 6

Krížová spojka 
alebo kotvový
záves pre CD 60x27

Doska Knauf

Krížová spojka 
alebo kotvový

záves pre CD 60x27

Stropný klinec Knauf  
BZ 6

Horný diel nóniového závesu

Nóniová závlačka

Nóniový strmeň pre CD 60x27
Nosný profi l CD 60x27

Horný diel 
nóniového závesu

Nóniový strmeň 
pre CD 60x27

1/2 C
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Kovová nosná konštrukcia

D112-C3      Dilatačná škára v prevedení s požiarnou odolnosťou

Detaily  M 1:5

D112-A5      Posuvné napojenie na stenu v prevedení
 D112-D5      Posuvné napojenie na stenu v prevedení

                        
pož. odolnosti F30  Alternatíva 1                    pož. odolnosti F30  Alternatíva 2

Nóniová závlačka

Spodný diel nóniového závesu
40 kg, pre CD 60x27

Montážný profi l CD 60x27

Stropný 
klinec Knauf  
BZ 6

Krížová spojka alebo 
kotvový záves pre CD 60x27

Montážný profi l CD 60x27

Montážný profi l CD 60x27

Montážný profi l CD 60x27

Montážný profi l CD 60x27
Rýchloskrutka TN

Rýchloskrutka TN
upevnená v kovovom profi le CW

Nosný profi l CD 60x27

Pás ochrannej 
protipož. dosky

Kotvový záves 
pre CD 60x27

Jednostranný roh 23x15
alebo zatmelenie + separ. páska

Doska s vyfrézovanou 90° drážkou

Horný diel nón. závesu

Spod.diel nóniového závesu
40 kg, pre CD 60x27

Závlačka

Protipož. doska 
GKF

Protipož. doska Knauf GKF

Výstužná páska

Nosný + montážny profi l / priamy záves 40 kg

Nosný + montážny profi l / nóniový záves 0,40 kN

Jednostranný roh 23x15 
(v prípade potreby)

Pás z ochrannej protipož. dosky
Knauf jednostranne prilepiť Unifl ottom

Priamy záves pre CD 60x27 
skrutkou do plechu LN 3,5x9 mm 
pripevniť do nosného profi lu

Protipož. dosky Knauf

Dosky Knauf

Spodný diel
nón. závesu

Zvod a 
premostenie 
steny a
stropnej 
dutiny

Horný diel nón. závesu

Krížová spojka alebo 
kotvový záves 
pre CD 60x27

Nóniová závlačka

Uzemnenie

Vodivá strana

Uzemňovacia fólia La Vita

Ochranná doska La Vita 12,5 mm

Uzemňovacia fólia La Vita

Ochranná doska La Vita 12,5 mm

D112-B3      Styk pozdĺžnych hrán La Vita ochranná doska      viď Tech. list K 736
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Kovová nosná konštrukcia v jednej rovine

Osová vzdialenosť montážnych profi lov
                  (pod doskou)

Oso
vá

 vz
dial

en
osť 

nosn
ýc

h profi lo
v

    
    

    
    

   (
zav

es
en

ýc
h)

 Vzdialenosť závesov
(Upevňovacích prvkov)

Osová vzdial. 
nosných prof. 

Vzdialenosti závesov 

Tr. zaťaženia kg/m2 (viď str.2)

Nosný profi l + montážny profi l v jednej rovine / zavesené

Rovinné spojenie profi lov      Univerzálna spojka

všetky rozmery v mm

Potrebné miesto zlomu

Poznámka Na požiadanie možnosť previesť diferencované 
dimenzovanie spodnej konštrukcie stropov

1) použiť závesy triedy dovoleného zaťaženia 40 kg

 Vzdialenosť závesov
(Upevňovacích prvkov)

Osové vzdial. 
mont. profi lov 

hrúbka
dosky

Rovinná spojka pre CD 60x27 mm Univerzálna spojka CD 60x27 mm

Pož. odolnosť zhora
(Vnútorný priestor medzi stropmi)
Jazýčky ohnúť a priskrutkovať k nosnému profi lu 
skrutkou do plechu LN 3,5x9 mm)

Osová 
vzdialenosť 
mont. profi lov 

Osová 
vzdialenosť 
nos. profi lov 

Vzdialenosti závesov
Nóniový záves
� Spodný diel nón.
 závesu (40 kg)
� Univerzálna

spojka (40 kg)

 podľa pož. katalógu

� Rovinná spojka: jazýčky ohnúť a priskrutkovať
skrutkami do plechu LN 3,5x9 mm k nosnému profi lu

� Spodný diel nóniového závesu: jazýčky pripevniť
skrutkami do plechu LN 3,5x9 mm k nosnému profi lu

� Používať schválené upevňovacie protipož.prvky
(hmoždinky odolné proti požiaru)
Prihliadnuť ku zníženej únosnosti - alebo
používať oceľové rozpínacie hmoždinky ≥ M 8,
dvojitá montážna hĺbka podľa homologácie, najmenej 
však 60 mm a max. zaťaženie v ťahu 500 N

Maximálne hodnoty rozostupov nosnej konštrukcie Maximálne hodnoty rozostupov nosnej konštrukcie

 podľa pož. katalógu

všetky rozmery v mm

Budúce miesto zlomu

� Dodáva sa v netvarovanom stave
� S ohľadom na použitie približne nastaviť
� Pri montáži presne prispôsobiť

Ako záves s horným dielom nóniového závesu 40 kg
pri požiadavke na pož.odolnosť priskrutkovať k profi lu CD

Pri požiadavkách na pož.odolnosť osové vzdialenosti mont. profi lov, resp. spôsob 
opláštenia podľa požiarneho katalógu Knauf



D 11   Sadrokartónové stropy KNAUF
Kovová nosná konštrukcia v jednej rovine

Priamy záves Zavesené  napr. nóniovým závesom 40 kg

Nosný + montážny profi l v jednej rovine

D113-A3      Napojenie na stenu s priznanou škárou D113-D1      Napojenie na stenu

D113-B1      Styk pozdĺžnych hrán D113-C4      Dilatačná škára v prevedení s požiarnou odolnosťou

Montážný profi l CD 60x27
dĺžka 1190 mm

Styk pozdĺžnych hrán

Styk pozdĺžnych hrán Styk čelných hrán

Styk čelných hrán
ďalšie možnosti 
zavesenia

� Rýchlozáves Ankerfi x 25 kg
� univerzálna spojka ako záves s horným 

dielom nóniového závesu 40 kg

� Kombinovaný záves
- s drôtom 25 kg
- s hor. dielom nóniového závesu 40 kg

Nosný + montážny profi l v jednej rovine

Detaily  M 1:5

K osi nosného profi lu
Rovinná spojka
pre CD 60x27

Doska Knauf

Jednostranný roh 23x15 ( v prípade potreby)

UD-Profi l 28x27

Vhodný upevňujúci prostriedok s ohľadom na 
materiál podkladu, vzdialenosť ≤ 625 mm

Zatmelenie + separačná páska
Pri požiadavke na požiarnu odolnosť, v oblasti
napojenia prisadiť celou plochou alebo opatriť omietkou

Nosný profi l CD 60x27

D113-B2      Styk pozdĺžnych hrán      D113-C2      Styk čelných strán

Priamy záves 40 kg Priamy záves 40 kg

Montážný profi l CD 60x27
dĺžka 1190 mm

Doska Knauf
Nosný profi l CD 60x27

Knauf Unifl ott
Rýchloskrutka TN

Rovinná spojka
pre CD 60x27
Rýchloskrutka TN

Priamy záves
125 mm dlhý, pre

CD 60x27, podľa potreby 
zastrihnúť alebo

ohnúť

Stropný klinec 
BZ 6

Nosný profi l
CD 60x27

Skrutka do plechu 
LN 3,5x9 mm

Rovinná spojka
pre CD 60x27

Montážný profi l CD 60x27
dĺžka 1190 mm

Papierová výstužná páska

Rýchlozáves Ankerfi x 25 kg

Nosný profi l CD 60x27

Stropný klinec 
BZ 6

Drôt s okom

Rýchlozáves 
Ankerfi x Pás z protipožiarnej dosky Knauf 

jednostranne prilepiť tmelom

Jednostranný roh 23x15
(v prípade potreby)

Univerzálna spojka CD 60x27

Prebiehajúci CD 60x27

Protipož.doska Knauf GKF
Nosný profi l CD 60x27Knauf Unifl ott
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Strop pod stropom

Osová vzdialenosť mont. profi lov
Oso

vá
 vz

dial
. n

osn
ýc

h profi lo
v

 Vzdialenosť závesov
dekorat. stropu

Osové vzdial. 
nosných 
profi lov 

Vzdialenosti závesov 

Tr. zaťaženia kg/m2 (viď str.2)

Dekoratívny strop pod protipožiarnym stropom

Detaily M 1:5

všetky rozmery v mm

Nosný profi l CD 60x27

Osové vzdial. 
montážnych
profi lov 

Dekoratívny strop ≤ 15 kg/m2

Protipožiarny strop

F30 - F90  � samotný zdola

Systémový strop D112, D116
viď. požiarny katalóg Knauf

napr.akustická konštrukcia stropu
izolačná vrstva-trieda stav.mat. B1

Osové vzdialenosti stropu 
s požiarnou odolnosťou

Maximálne osové vzdialenosti 
dekoratívneho podhľadu

Dodatočné zaťaženie zaveseného stropu (pohľadový strop 
≤ 15 kg/m2) musí byť zohľadnené u spodnej konštrukcie-
protipožiarneho stropu(viď tiež str. 2- „Základy
dimenzovania“).

Rozmery spodnej konštrukcie protipož.stropu vychádzajú
z údajov príslušných systémových stropov(napr. D112)
za súčasného zohľadnenia hmotnosti pohľadového stropu *) Upevnenie musí byť prevedené k nosným profi lom stropu  s pož.odolnosťou

**) � Pri vzdialenosti montážnych profi lov 400mm (strop s pož.odolnosťou) 
upevniť striedavo na každý druhý montážny profi l stropu s pož. odolnosťou 

 � Pri vzdialenosti montážnych profi lov 500 mm (strop s pož.odolnosťou) 
upevniť  na každý montážny profi l stropu s pož. odolnosťou

1. Rovina podhľadu

Nóniový záves 40 kg 
pre CD 60x27

Závlačka

Dosky Knauf 
GKF

Montážny profi l CD 60x27 

1. Rovina podhľadu

Strop s pož.odolnosťou
Strop Knauf  D112, D116

Dekoratívny strop ≤ 15 kg/m2

Alternatívne zavesenie

Príchytka pre priamu montáž
viď str. 3 a tech.list 
D12 Akustické stropy

Priamy záves 
pre CD 60x27

Dosky KnaufUniverzálna skrutka 
Knauf FN

Poznámka

Poznámka
� Zavesené profi ly dekoratívneho stropu vždy priečne k nosným profi lom protipož. stropu
� Maximálne zaťaženie každého závesu dekoratívneho stropu je 10 kg

Odkazy na ďalšie tech. listy  D12 Akustické stropy Knauf

D112-D112    Strop pod stropom

Horný diel nóniového závesu

Zavesenie odolné proti tlaku
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Kovová nosná konštrukcia UA/CD

Osová vzdialenosť montážnych profi lov
Oso

vá
 vz

dial
en

osť 
nosn

ýc
h profi lo

v

 Vzdialenosť závesov
(Upevňovacích prvkov)

Osové vzdialenosti
nosných 
profi lov 

Vzdialenosti závesov 

Tr. zaťaženia kg/m2 (viď str.2)

Zavesený nosný profi l UA a montážny profi l CD

všetky rozmery v mm

Len strop
pod stropom

Maximálne rozostupy spodnej konštrukcie

Pred montážou
ohnúť

Poznámka
Na požiadanie možnosť previesť diferencované dimenzovanie spodnej
konštrukcie stropov.
Doporučuje sa príslušne dimenzovať spodnú konštrukciu s ohľadom 
na prípadný dodatočný strop ( ≤ 15 kg/m2)

Spojenie profi lov

� Nóniový záves (40 kg)
Nosný profi l UA/montážny profi l CD

Krížová spojka pre UA

Alternatíva: prevedenie bez okraj.profi lu

Dimenzovanie pri požiarnej odolnosti – viď.pož.katalóg
Osové vzdial. montážnych profi lov    viď str. 4

Pri požiadavkách na pož. odolnosť: 
osové vzdialenosti nosných profi lov, resp. spôsob 
opláštenia podľa aktuálneho katalógu KNAUF
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Kovová nosná konštrukcia UA/CD

Detaily M 1:5

D116-A1      Napojenie na stenu      D116-D1      Napojenie na stenu

D116-C1      Styk čelných hrán      D112-D3      Styk pozdĺžnych hrán

( - c - osová vzdial.nosných prof.) ( - a -  Vzdialenosť závesov )

Horný diel
nóniového závesu

Závlačka

Nosný profi l
UA 50x40

Krížová spojka
pre UA 50x40

Nóniový strmeň 
pre UA 50x40

UD-profi l 28x27 Doska Knauf

Závlačka

Montážny profi l 
CD 60x27

Stropný klinec 
Knauf BZ 6

Horný diel
nóniového závesu

Nóniový strmeň 
pre UA 50x40

Horný diel
nóniového závesu

Nosný profi l
UA 50x40

Rýchloskrutka TN

Zatmelenie + separačná páska
Vhodný upevňujúci prostriedok s ohľadom 
na materiál podkladu,vzdialenosť ≤ 625 mm Zatmelenie + separačná páska

UD-profi l 28x27 ako montážna pomôcka pri
požiadavke na pož.odolnosť-uloženie podľa str.8

Nosný profi l
UA 50x40

Stropný klinec 
Knauf BZ 6

Horný diel
nóniového závesu

Nóniový strmeň 
pre UA 50x40
Závlačka

Stropný klinec 
Knauf BZ 6

Závlačka

Nóniový strmeň 
pre UA 50x40

Krížová spojka 
pre UA 50x40

Krížová spojka 
pre UA 50x40

Montážny profi l CD 60x27Rýchloskrutka TN
Rýchloskrutka TN

Mont. profi l 
CD 60x27

Doska Knauf
Doska Knauf

Nosný profi l UA 50x40Výstužná páska

UW-profi l 50x40x0,6
Skrutka do plechu LB 3,5x16

UA-profi l 50x40x2,0
Montážny profi l CD 60x27

Nastavenie profi lov 
UA profi lom UW 50x40



Napojenie na stenu
UD-Profi l 28x27x0,6;  dĺžka 3 m

Vhodný upevňujúci prostriedok s ohľadom na materiál podkladu
napr. pri železobetóne stropný klinec Knauf BZN 6-5
Spodná konštrukcia

Stropný klinec Knauf BZN 6-5 (pri žel. bet. stropoch)
schválené upevňujúce prostriedky

Priamy záves pre CD 60x27
Skrutky do plechu 2x LN3,5x9 mm (priskrutkovať k profi lu CD)
Priamy záves pre drevenú latu 50x30
Rýchloskrutky Knauf 2x TN3,5x25 mm (priskrutkovať k late)

Drôt s okom
Rýchlozáves Ankerfi x
Kombinovaný záves pre CD 60x27
Rýchlozáves pre drevené spodné konštrukcie
Rýchloskrutky Knauf 2x TN3,5x25 mm (priskrutkovať k late)

Horný diel nóniového závesu
Závlačka
Spodný diel nóniového závesu
Skrutky do plechu 2x LN3,5x9 mm (priskrutkovať k profi lu CD)
Kombinovaný záves pre CD 60x27
Univerzálna spojka (ako záves)
Skrutky do plechu 2x LB3,5x9,5 mm

CD-Profi l 60x27x0,6; dĺžka 4 m
Spojka profi lov CD
CD-Profi l 60x27x0,6; dlhý 1,19 m

Rovinná spojka pre CD 60x27
Skrutky do plechu 2x LN3,5x9 mm(priskrutkovať k profi lu CD)
Univerzálna spojka

Nosná lata 50x30 mm
Montážna lata 50x30 mm
Rýchloskrutka Knauf TN 4,3x55 mm (spoj nosnej a mont. laty)

Minerálna vlna (pozor na požiarnu odolnosť - viď požiarny katalóg)

Dosky Knauf (viď nižšie)

Skrutkové spojenie (Upevnenie dosiek Knauf)
Rýchloskrutky TN 3,5 x 25 mm
Knauf TN 3,5 x 35 mm
 TN 3,5 x 45 mm
Tmelenie
Separačná páska
Unifl ott pri ručnom tmelení, vrece 25 kg resp. vrece 5 kg

Knauf Jointfi ller Super pri strojovom tmelení, vrece 20 kg
Papierová páska

*) Trieda zaťaženia kN/m2

 D112         � Štandardné
      Dosky Knauf GKB / GKBI               12,5 mm
   do 0,15 *)      Záves: 1000 mm, nosný prof.: 900 mm; mont. prof.: 500 mm

 D112         � Štandardné
      Dosky Knauf GKB, GKBI, GKF, GKFI              12,5 mm
   do 0,30 *)      Záves: 850 mm, nosný prof.: 700 mm; mont. prof.: 500 mm

resp.

resp.

alebo

resp.
resp.

resp.

alebo

resp.

D 11   Sadrokartónové stropy KNAUF
Spotreba materiálu      príklady najčastejších prípadov

Spotreba materiálu na m2 stropu bez prerezu
Označenie
Výrobky externých dodávateľov sú uvedené kurzívou

Množstvo bolo odvodené z plochy 10 m x 10 m = 100 m2

Jednotky        Priemerné množstvo

 D113         � Štandardné
      Dosky Knauf GKB / GKBI                 12,5 mm
   do 0,15 *)      Záves: 1100 mm, nosný prof.: 1250 mm; mont. prof.: 500 mm

 D113         � Štandardné
      Dosky Knauf GKB, GKBI, GKF, GKFI                12,5 mm
   do 0,30 *)      Záves: 650 mm, nosný prof.: 1250 mm; mont. prof.: 500 mm



Sadrokartónové stropy Knauf sa upevňujú na nosnú 
časť stropu priamo ako stropné obklady alebo sa 
zavesujú ako podhľady na drôtové alebo pevné 
závesy. Impregnované dosky GKB/GKBI, ochranné 
protipožiarne dosky GKF/GKFI alebo ochranné 
dosky La Vita sú skrutkované na drevenú spodnú 
konštrukciu z nosných a montážnych lát (D111), na 
kovovú spodnú konštrukciu z nosných a montáž-
nych profi lov (D112/D116), alebo na kovovú spodnú 
konštrukciu z nosných a montážnych profi lov v jed-

nej rovine (D113).
Dilatačné škáry hrubej stavby musia byť prevzaté 
aj do konštrukcie pri sadrokartónových stropoch. 
Pri stranových dĺžkach nad cca 15 m, alebo pri 
značne zúžených plochách stropov (napr. zúženie 
pri výstupkoch stien) previesť dilatačné škáry. 
Oddeliť napojenie dosiek na stavebné diely z iných 
stavebných materiálov, najmä na podpery alebo 
na tepelne vysoko namáhané vstavané prvky, 
ako zapustené svietidlá, napríklad vytvorením 

pohyblivých tieňových škár. Použitím ochranných 
dosiek Knauf La Vita je do-siahnuté dokonalé odtie-
nenie vysokofrekvenčných elektromagnetických vĺn 
a nízkofrekvenčných elektrických striedavých polí. 
Protikorózna ochrana profi lov pre interiéry, vrátane 
domácich kúpeľní a kuchýň, prevedená výrobcom 
je dostatočná. V iných aplikáciách, napr. pri pôsobení 
vonkajšieho vzduchu, sú nutné ďalšie opatrenia na 
ochranu proti korózii.

Spodná konštrukcia
Pripevnenie na nosné časti stropov
� Z dreva : rýchloskrutky
� Zo železobetónu: klinec Knauf BZ 6
� Z iných stavebných materiálov: kotviace prvky špeci-

álne schválené alebo normované pre daný stavebný 
materiál.

Požiarna odolnosť zhora: Kovové hmoždinky bez 
dokladu o spôsobilosti k použitiu v protipožiarnych sta-
vebne technických aplikáciách minimálne M8, osádzať 
do dvojnásobnej hĺbky, ako je predpísané v homologá-
cii, najmenej však do hĺbky 6 cm, maximálne zaťaženie 
v ťahu 50 kg. D113: zavesenie profi lov 60/27/0,6 mm 
nóniusovými závesmi. D116: zavesenie profi lov UA 
50/40/2 mm nóniovými závesmi so strmeňom, alebo 
závitovými tyčami M8 s podložkou a maticou.

Zavesenie: drôt s okom a rýchlozávesom Ankerfi x (za-
istiť páčkou), univerzálnou spojkou, kombinovaným zá-
vesom (viacfunkčným závesom) alebo rýchlozávesom 
pre drevené spodné konštrukcie, priamym závesom, 

nóniusovým závesom alebo nóniusovým závesom so 
strmeňom. Upevňovacie vzdialenosti závesov a osové 
vzdialenosti profi lov a lát sú uvedené v tabuľkách 
systémov. Nosné laty a nosné profi ly spojiť so závesmi 
a vyrovnať v potrebnej závesnej výške.

Spojovanie profi lov / spojovanie lát
� D111: Nosná lata 50/30 s montážnou latou 50/30: 

rýchloskrutka TN 4,3 x 55 mm
� D112: CD-Nosný profi l/ montážny profi l s kríž. spoj-

kou alebo kotvovým závesom
� D113: CD-Nosný profi l/ montážny profi l s rovinou 

spojkou alebo univerz. spojkou
� D116: UA-Nosný profi l/ CD-Montážny profi l s UA 

krížovou spojkou.

Napojenie na stenu: profi l UD 28/27 ako montážna-
pomôcka alebo pri požiadavke na požiarnu odolnosť, 
upevnenie vhodnými upevňovacími prvkami s ohľadom 
na stavebný materiál, vzdialenosť upevňovacích prv-
kov maximálne 625 mm. Pri požiadavke na ochranu 
proti hluku - starostlivo utesniť tmelom Trennwandkitt, 

porézne tesniace pásky, ako napríklad podlepenie pod 
profi ly, spravidla pre tieto účely nie sú vhodné.

Opláštenia
� Dosky pokladať kolmo k montážnym latám (D111)/

mont. profi lom (D112 / D113 / D116).
� Škáry styku čelných hrán dosiek musia byť presa-

dené najmenej o 400 mm a usporiadané na latách/
profi loch.
� S pripevňovaním dosiek začínajte uprostred dosky, 

aby sa zabránilo deformácii dosky. Dosky pri skrutko-
vaní pevne pritlačte na spodnú konštrukciu a pripev-
ňujte rýchloskrutkami TN vo vzdialenostiach 170 mm, 
150 mm pri požiarnej odolnosti 2x20 mm / 25+18 mm 
a 18 mm u D16.
� Napojenie na iné stavebné diely previesť separačnou 

páskou a zatmelením, alebo acrylovým tmelom. Pri 
požiadavke na požiarnu odolnostť podložiť škáru 
profi lom / doskou.

Konštrukcia

Montáž

Konštrukcia
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2. VRSTVA DOSIEK

Ší
rk

a 
do

si
ek

Ší
rk

a 
do

si
ek

U viacvrstvého opláštenia sú jednotlivé vrstvy dosiek 
kladené podľa schémy s presadením stykových škár.
Každú vrstvu dosiek pevne pritlačiť ku spodnej konštruk-
cii a samostatne upevniť. Pri pripevňovaní prvej vrstvy 
dosiek môžu byť vzdialenosti skrutiek až trojnásobne 
väčšie (pri požiarnej odolnosti s krycími vrstvami 25 + 
18 mm/2 x 20 mm až dvojnásobne väčšie), ak bude 
druhá vrstva dosiek upevnená hneď následne (behom 
toho istého pracovného dňa).
Pri viacvrstvom opláštení je pri prvej vrstve dostačujúce 
tmelenie - vyplnenie škár.

Dosky Knauf - upevnenie rýchloskrutkami TN

Hrúbka opláštenia v mm Kovová spodná konštrukcia Drevená spodná konštrukcia
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Technika škárovania
Typy tmelenia sú riešené v samostatnej brožúre 
„Systémy tmelenia a stierkovania Knauf“

Tmeliace materiály
� Bez výstužnej pásky - ručné tmelenie tmelom 

Unifl ott
 S výstužnou páskou - ručné tmelenie s tmelom 

Knauf Fugenfüller Leicht alebo tmelenie strojné  
s Ames-Gerat a Knauf Jointfi ller Super

� Impregnovaný Unifl ott imprägniert je naviac 
hydrofóbny (odpudzujúci vodu) a je farebne pri-
spôsobený k impregnovaným doskám Knauf.

� Finálne tmely - použiť pri tmelení ako poslednú 
vrstvu pre jemné vyrovnanie pred prebrúsením 
škár dosiek.

Prevedenie
� U viacvrstvého opláštenia škáry spodných 

vrstiev vyplniť tmelom, škáry vrchnej vrstvy 
zatmeliť.

� Zatmelte viditeľné hlavy skrutiek
� Doporučenie: Škáry priečnych hrán viditeľných 

vrstiev opláštenia bez ohľadu na materiál tmelu 
zatmelte s použitím papierovej pásky.

� Knauf Spezialgrund K459 k celoplošnej pe-
netrácii vytmelených dosiek Knauf, k regulácii 
nasiakavosti a k optickému zjednoteniu, je 
systémovou zložkou pre vytvorenie povrchov so 
zvýšenými požiadavkami na kvalitu.

� Telesá svietidiel, koľajnice závesov je možné do  
doskových stropov mimo iného pripevniť univer-
zálnymi hmoždinkami, kovovými hmoždinkami 
do dutých stien a zaklapavácimi hmoždinkami.

� Zaťaženie osamelými bremenami pripevnenými  
bezprostredne do opláštenia, nesmie prekročiť 
6 kg na rozpätie dosky a metra.

Pripevnenie zariaďovacích predmetov na sadrokartónové stropy Knauf
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� Všetky ostatné zariadenia nad tento rámec, po-
kiaľ pôsobia na spodnú konštrukciu, vstupujú 
ako dodatočné zaťaženia do výpočtu vlastnej 
hmotnosti stropov - podľa grafu na strane 2.

� Inak zaťažujúce bremená upevňovať priamo 
k nosnej časti stropu.

� „Strop pod stropom“ podľa znaleckého posudku 
č. 3660/4361 umožňuje montáž pohľadových 
stropov 15 kg/m2 na protipožiarne stropy (stropy 
s požiarnou odolnosťou).

Teplota spracovania
� Pri tmelení nesmie teplota podkladu klesnúť pod 

cca. 5°C. Tmelenie sa prevádza vtedy, keď už 
nie sú predpoklady dĺžkovej zmeny dosiek vply-
vom zmien vlhkosti alebo teploty.

Povrchová úprava
Pred nanesením náteru alebo povlaku dosky natrite 
základným náterom. Základová náterová hmota 
musí byť zvolená s ohľadom na následné náterové 
materiály / úpravy povrchu. Dosky Knauf možno 
opatriť následujúcimi povrchovými úpravami:

� Tapetovanie Papierové, textilné a plastové tape-
ty. Môžu byť použité len lepidlá z metylcelulózy. 
Po vytapetovaní papierovými tapetami a tape-
tami zo sklennej tkaniny zaistite kvôli plynulému 
schnutiu dostatočné vetranie.

� Omietky Štruktúrované omietky Knauf, napr. 
omietky s pojivom zo syntetickej živice, ten-
kovrstvové omietky, celoplošná stierka, ako 
napr. Knauf Readygips alebo Knauf Readyfi x, 
minerálne omietky v spojení s prestierkovaním 
pások pre zakrytie škár. Po nanesení omietok 
s pojivami zo syntetickej živice a celulózových 
omietok, zaistite kvôli plynulému schnutiu dosta-
točné vetranie.

� Nátery 
 Umývateľné polymérové disperzné farby, náte-

rové materiály s viacfarebným efektom, olejové 
farby, matné laky, alkydové laky, laky na báze 
polymérov a polyuretánov (PUR), epoxidové 
laky (EP) podľa účelu použitia a požiadavkov.

� Alkalické nátery vápennými farbami, farbami 
na báze vodného skla a silikátov nie su vhodné 
k aplikácii na podklady zo sadrokartónových 
dosiek.

� Disperzné a silikátové farby je možné použiť 
podľa doporučenia výrobcu pri presnom dodrža-
ní pokynov.

Na plochách zo sadrokartónových dosiek bez 
povrchovej ochrany, ktoré boli vystavené dlhšiu 
dobu pôsobením svetla, môžu náterom prerážať 
látky spôsobujúce zožltnutie. Z toho dôvodu dopo-
ručujeme previesť skušobný náter na niekoľkých 
doskách, vrátane vystierkovaných miest. Prerazeniu 
látok spôsobujúcich zožltnutie je možné spoľahlivo 
zabrániť jedine použitím zvláštnych penetračných 
náterov.

Konštrukèné, statické a stavebno-fyzikálne vlastnosti systémov Knauf môžu byt dosiahnuté len v prípade,
ak sú používané systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne doporuèené spoloènos�ou Knauf.
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